2N® Indoor Talk
2N Audio Answering Unit

2N® Indoor Talk
Eleganten multifunkcijski komunikator
2N® Indoor Talk izpade elegantno v kateri koli notranjosti.
Poleg tega v kombinaciji z 2N IP domofoni dobite celovit
sistem za komunikacijo vrat.

Vile
Stanovanjski kompleksi
Kondominij

Luksuzni domovi
Moderna notranjost
Pisarniški kompleksi

Luksuriozno oblikovan

Združite razkošno obliko, visokotehnološko hitrost
in brezčasno uporabo. Izberite med elegantno črno
ali čisto belo

Zaslon na dotik z gumbi z RGB osvetlitvijo
Zaslon na dotik z gumbi z RGB osvetlitvijo, omogoča prilagoditev
barve vašega zaslona.

Doživite kristalno čist zvok

Poleg tega se boste zaradi tehnologije "echo suppression"
počutili, kot da se pogovarjate z osebo iz oči v oči.

Izvedba v steklu

Vrhna steklena plast da napravi luksuriozni izgled, ki bo še bolj
oplemenitil izgled vašega stanovanja.

PREDNOSTI IN ZNAČILNOSTI

2N® Indoor Talk
15-minutna namestitev
.
Komunikator ni le enostavno nameščen na steno,
temveč ga je
mogoče enostavno konfigurirati s pomočjo avtomatskega iskanja
v omrežju.

Oddaljena administracija preko spletnega vmesnika
Pozdravite udobno konfiguracijo in upravljanje naprave, ki
je na voljo prek katerega koli spletnega brskalnika, kjerkoli
na svetu.

Ne moti (Do not disturb)
Aktiviranje storitve "Ne moti" bo preprečilo zvonjenje. Uporabljate
jo, ko potrebujete mir.

Indukcijska zanka
Indukcijska zanka brezžično prenaša zvok iz IP-komunikatorja
na slušni aparat naglušne osebe.

PBX integracija
Zahvaljujoč podpori protokola SIP je komunikator enostavno
integriran v vaše trenutne telekomunikacijske rešitve.

Podpora zvonca
Zvonec enostavno povežite z 2N® Indoor Touch enoto.
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Višja glasnost
Nižja glasnost

2N® IP Verso – modularni varnostni domofon za zahtevne stranke
2N® IP Solo – kompakten IP domofon idealen za avtomatizacijo doma
2N® IP Force – najtrši IP domofon na svetu
2N® IP Vario – spremenljivi domofon z elegantno obliko
2N® IP Base – eleganten IP domofon z visoko kakovostnim zvokom in video posnetki
2N® Mobile Video
– mobilna aplikacija, ki zagotavlja video klice iz interneta na vašo mobilno napravo
2N® Access Commander
– programska oprema za upravljanje 2N IP domofona in dostopnih enot
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